
 

IT System & Support Engineer 

Heb je een goede kennis van IT-software en hardware ? 
Werk je graag mee in een ingenieursomgeving ? 
Dan is dit de job voor jou! 

Onze klant 

Sicoplan gelegen in Menen is een gespecialiseerd ontwerp- en studiebureau voor de 
engineering en technische start-up van volledige plants voor de productie van spaan-, 
MDF- of OSB-platen.  
Het team van 40 medewerkers maakt deel uit van de Duitse multinational Siempelkamp die 
marktleider is in de bouw van machines en productieplants in die sector. 

Functie 

Als IT & Support Engineer bied je IT-ondersteuning aan collega’s, onderhoud je de IT-
infrastructuur (hard & software) en beheer je de CAD-systemen (3D Inventor en 2D Autocad, 
Navisworks).  
 
Je taken hierbij zijn: 
 

• Je analyseert soft -en hardware problemen en stelt oplossingen voor. Je onderhoudt 
de toegang tot de centrale data, lost eventuele storingen op en helpt en leidt de 
gebruikers op. 

• Je geeft ondersteuning aan de gebruikers bij hun dagdagelijks IT gebruik. 
• Je bewaakt de data-opslag : organisatie en beschikbare plaats. 
• Je test nieuwe informaticatoepassingen op compatibiliteit met bestaand IT-systeem. 
• Je onderhoudt hardware en randapparatuur en biedt ondersteuning bij installatie door 

externe firma’s. 
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Profiel 

• Je bent professionele bachelor of master informatica, computerwetenschappen, 
ICT-elektronica of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je hebt een brede kennis en interesse ( Software, hardware en infrastructuur: 
Windows Server, IP-netwerken zoals firewalls, mailservers, webservers, 
internettoepassingen, ..). 

• Goede kennis van Nederlands en Engels is vereist. 
• Persoonlijkheid: leergierig, analytisch, communicatief, hulpvaardig, gestructureerd, 

integer 

Aanbod 

• Wij bieden een technisch gevarieerde en technologisch uitdagende job in een 
boeiende werkomgeving. 

• Wij bieden een competitief salarispakket, met een aantal extralegale voordelen, in lijn 
met je toegevoegde waarde en potentieel. 

• Je werkt in een professionele omgeving met een vlakke structuur waarbij je de 
ruimte krijgt om mee te werken aan grote totaalprojecten in een internationale 
context. 


